NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD V DOBĚ PANDEMIE COVID-19

DŮM PÉČE ČČK
NÁVŠTĚVY RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ, OPATROVNÍKŮ
A DALŠÍCH OSOB
Chápeme, že pro vás a vaše blízké bylo vzájemné odloučení dlouhé a stresující. Přesto vzhledem
k trvající epidemiologické situaci s onemocněním COVID-19 musíme přistoupit při povolení návštěv
k přísným opatřením, především omezit dobu a počet návštěv našich pacientů a nastavit podmínky
dle platného usnesení vlády ČR ze dne 7. ledna 2021 číslo 14.
Pokud bude vývoj situace optimistický a příznivý, budeme tyto podmínky samozřejmě aktuálně
upravovat.
Chtěli bychom Vás seznámit s podmínkami, za kterých je návštěva pacienta v našem zařízení možná.
Tato opatření vycházejí z nařízení vlády, doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR, epidemiologů a
našich lékařů. V případě, že Vám nebude cokoliv jasné, obraťte se, nejlépe telefonicky, na naše
zařízení.
Děkujeme za Vaše pochopení a trpělivost.

NÁVŠTĚVNÍ DOBA OD 4. ÚNORA 2021
ÚTERÝ 15 – 17 HOD
ČTVRTEK 15 – 17 HOD
SOBOTA 14 – 16 HOD
NEDĚLE 14 – 16 HOD

KOORDINACE NÁVŠTĚV DO ZAŘÍZENÍ
•

Počet cizích osob v zařízení je striktně koordinován.

•

Časy zahájení návštěv musí být určeny předem, a to v povolené návštěvní době s omezeními.

•

Je nutné předchozí domluvení/nahlášení návštěvy (telefonicky na telefonu 326 320 250).

•

Předpokládaná návštěva bude zaznamenána do evidence Knihy návštěv.

•

V případě kolize návštěvy v už obsazeném termínu, bude navržen nejbližší možný volný termín
návštěvy.

•

Na pokojích, které jsou v izolaci nebo v karanténě, nejsou návštěvy možné (výjimkou můžou být osoby
v terminálním stádiu).

PODMÍNKY PŘIPUŠTĚNÍ NÁVŠTĚV, PRŮBĚH NÁVŠTĚV
•

Před vstupem na oddělení návštěva vyplní dotazník k registraci návštěvy a prohlášení o bezinfekčnosti,
vyčká příchodu zdravotnického personálu. Tomu předá vyplněný dotazník.

•

Návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující pacienta absolvovala nejpozději 48
hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS

CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, případně, že osoba navštěvující pacienta
prodělala v době 90 dnů přede dnem návštěvy onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.
•

Ve výjimečných případech (omezená mobilita, věk nad 80 let), mají možnost nejbližší osoby
pacienta (manžel/-ka, syn, dcera) podrobit se POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 před
zahájením návštěvy. Respektujte, prosím, ale naše omezené provozní možnosti. Návštěva je umožněna
pouze osobě s negativním výsledkem.

•

Osoba navštěvující pacienta, která splní některou z výše uvedených podmínek, může vykonat návštěvu
za podmínky, že používá po celou dobu návštěvy osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to
minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (návštěvy dětí do 12 let nejsou
povoleny), a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.

•

Osoba navštěvující pacienta si musí při vstupu do budovy a odchodu z budovy dezinfikovat ruce.

•

Návštěvy budou probíhat v režimu: max. dvě dospělé osoby ve stejném čase na jednoho pacienta na
jednolůžkovém pokoji; max. dvě dospělé osoby ve stejném čase na jednoho pacienta na dvoulůžkovém
pokoji. Není možná současná návštěva u obou pacientů na dvoulůžkovém pokoji.

•

Maximálně je možná na jednom patře přítomnost čtyř dospělých osob.

•

Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje
podporu a doprovod.

•

Jeden pacient nesmí mít v jednom dni více než jednu návštěvu.

•

Pokud je to možné, pacient je zabezpečen rouškou.

•

Čas návštěvy bude stanoven předem, doba návštěvy je max. 30 minut.

•

Každá navštěvující osoba bude dotazována na symptomy koronavirové nákazy.

•

Navštěvující osobě bude změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0°C nebo
pozitivní příznaky infekční nemoci, je návštěva zakázána.

•

Je nutné dodržování odstupů min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků.
Kontakt mezi uživatelem lůžkového zařízení a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v
odůvodněných případech a doporučuje se co nejkratší dobu.

•

Donesené věci pro pacienta předá návštěva v jednorázovém obalu (igelitový obal, taška) s označením
jména pacienta zdravotnickému personálu. Obal bude zlikvidován.

•

Časové či frekvenční omezení návštěv se i nadále nevztahuje na osoby v terminálním stádiu.

Platnost od 4. února 2021.
V Mladé Boleslavi, 1. února 2021
Mgr. Michaela Mittnerová, ředitelka Úřadu OS ČČK

